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ไม่อ่าน..ไม่ได้! เล่มใหม่ล่าสดุวางแผงแล้ว

ส่งเฉพาะสมาชิก-ไม่วางจ�าหน่าย

สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 50 บาท

สอบถามโทร.0-2422-8080, 0-2422-8008

ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

การอารยะขัดขืนของนักศึกษา 
ไม่ใช่ไม่เคารพ “กฎหมาย” 
แต่ไม่เคารพ “กฎ” ที่ไม่ถูกกฎหมาย 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ย�้าจุดยืน 
“รณรงค์ไม่ผิด ประชามติไม่รับ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 
เมื่อนักการเมืองกลับมาเป็นที่พึ่งและรับใช้ประชาชน 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละ “ส.ว.ลากตั้ง” 
เนื้อแท้คือระบบพรรคพวกอุปถัมภ์ 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” จับกระแสบิดเบือน 
“ธรรมิกสังคมนิยม” และ “เผด็จการโดยธรรม” 

เป็นชาวพุทธท่ีม่ันคง

editor59lokwannee@gmail.com
สงคราม‘บิดเบือน’

ฝ่ายรฐัมากขึน้ ส่วนหมากตาต่อ
ไปคือชี้ให้เห็นการเคลื่อนไหว 
ไม่ว่าจะจากกลุ่มไหน มีสถานะ
เป็นนกัการเมอืง นกัศกึษา หรอื
ประชาชน ล้วนเป็นพวกเดียว 
กัน มีแหล่งทุนแหล่งเดียวกัน 
เป็นพวกกลุม่อ�านาจเก่าทีส่ร้าง
ปัญหาให้ประเทศ

การเมืองสัปดาห์นี้ฝ่ายคุมอ�า 
นาจน่าจะโหมเรือ่ง “บิดเบอืน” 
ร่างรฐัธรรมนญู ควบคูก่บัการ
เอาผิดกลุ่มเคลื่อนไหวด้วยข้อ 
หา “บดิเบอืน” มากขึน้ เพราะ 
เป็นยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพ 
เนือ่งจากจะท�าให้ประชาชนตัง้
ข้อสงสัยในข้อมูลของฝ่ายตรง
ข้าม และเปิดใจรับข้อมูลของ

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หลังจากวันนี้ก็เหลือเวลาให้สอง
ฝ่ายอีกไม่มากในการรณรงค์ร่าง
รัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติใน
วันที่ 7 สิงหาคม
 จับอาการของฝ่ายคุมอ�านาจ
ในตอนนี้รู้สึกว่ามีความเป็นห่วง
อยู่สองเรื่อง
 หนึ่งคือกลัวว่าคนจะออก
ไปใช้สิทธิ์กันน้อย เพราะถึง
ตอนนี้ยังไม่มีความตื่นตัวเท่า
ที่ควร
 อีกหนึ่งคือกลัวว่าจะแพ้
สงครามข้อมลูต่อฝ่ายตรงข้าม 
ท�าให้จากนี้ไปจะได้ยินวาท
กรรม “บดิเบอืน” ร่างรฐัธรรม 
นูญมากขึ้น และจะมีการเอา 
ผิดกับผู ้เคลื่อนไหวในข้อหา
บิดเบือนมากขึ้นเช่นเดียวกัน
 ภาพการบดิเบอืนร่างรฐัธรรม 
นูญในขณะนี้ ดูเหมือนว่าจะไป 
ไกลมากกว่าการพูดเป็นรายมาตรา 
แต่ขณะนี้พูดกันถึงว่ามีการแจก
ร่างรัฐธรรมนูญปลอมทั้งฉบับ ซึ่ง
ต้องรอดูการพิสูจน์ทราบต่อไป   
ว่ามีการแจกจ่ายกันจริงหรือไม่ 
หากมีจริงเนื้อหาในนั้นแตกต่าง
จากร่างรัฐธรรมนูญจริงมากน้อย
แค่ไหน อย่างไร ที่ส�าคัญคือใคร
หนอช่างกล้าท�า
 นอกจากประโคมเร่ืองการแจก
ร่างรัฐธรรมนูญปลอมแล้ว ฝ่าย
คุมอ�านาจยังพูดผ่านสื่อหนักขึ้น
ว่ามีนักการเมืองไปบิดเบือนเน้ือ
ร่างรัฐธรรมนูญในระดับพื้นที่
 มีคนไปพูดจริงไม่จริงไม่รู้ แต่
การตปีลาหน้าไซครัง้นีม้แีต่ได้กบั
ได้ เพราะเมื่อประชาชนได้ยิน
บ่อยๆว่า นักการเมืองเป็นคนบิด 
เบือนร่างรัฐธรรมนูญ หากมีนัก 
การเมอืงคนใดไปพดูเรือ่งร่างรฐั-

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ /บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : 

สมศักดิ์ ไม้พรต / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8101, 
0-2422-8104-9, 0-2422-8112 แฟกซ์ 0-2884-9918 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

โลกวันนี้มีประเด็น  

การเมืองในสัปดาห์นี้น่าจะเห็น
ฝ่ายคุมอ�านาจบดขยี้ฝ่ายตรงข้าม
ด้วยค�าว่า  “บิดเบือน” มากขึ้น

เรื่องจากปก

 หมากตานี้ของฝ่ายคุมอ�า-
นาจถือว่ามาถูกที่ถูกเวลา เตะ
ตัดขาฝ่ายต่อต้านรัฐธรรมนูญ
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ประโยชน์อีกอย่างหลังดิส
เครดติฝ่ายตรงข้ามได้คอืจากนีไ้ป
การโหมประโคมให้ข้อมลูเกีย่วกบั
ร่างรัฐธรรมนูญจะท�าให้คนทั่วไป
เชือ่ได้มากขึน้ เพราะเมือ่ปักใจเสีย
ว่าอีกฝ่ายบิดเบือน การให้ข้อมูล
จากรัฐจึงท�าได้ง่าย
 พลานุภาพของค�าว่า “บิด 
เบือน” มีมากแค่ไหนพิสูจน์จาก
การท่ีมีนักการเมืองหลายคนเริ่ม
ออกมาเรยีกร้องให้ฝ่ายถอือ�านาจ

ธรรมนูญกับประชาชนก็จะถูกตั้ง
ก�าแพงไม่เปิดรับเพราะคิดไปถึง
ค�าพูดของฝ่ายคุมอ�านาจว่า “บิด 
เบือน”
 การด�าเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่า
ด้วยการออกเสยีงประชามตข้ิอหา
บดิเบอืนกจ็ะเพิม่น�า้หนกัความน่า
เชื่อถือของฝ่ายรัฐ และท�าให้ประ 
ชาชนเพิม่ความสงสยัในข้อมลูของ
ฝ่ายตรงข้ามได้มากขึ้นด้วย
 นอกจากนักการเมืองแล้ว 
กลุ่มนักศึกษาประชาชนที่เคลื่อน 
ไหวเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญก็จะ
ถูกต้ังแง่จากประชาชนเช่นกันว่า 
“บิดเบือน” หรือไม่

รัฐเลิกกล่าวหาว่ามีการบิดเบือน
เนื้อหารัฐธรรมนูญ
 เมื่อพลิกสถานการณ์ขึ้นมา
เป็นฝ่ายได้เปรียบ การเมืองใน
สปัดาห์นีน่้าจะเหน็ฝ่ายคมุอ�านาจ
บดขยีฝ่้ายตรงข้ามด้วยค�าว่า “บดิ 
เบือน” มากขึ้น
 อกีอย่างทีน่่าจะได้เหน็คอืการ
เช่ือมโยงการเคล่ือนไหวของนัก 
การเมืองศึกษาประชาชนกลุ ่ม
หนึง่เข้ากบัพรรคการเมอืง นกัการ
เมืองจากขั้วอ�านาจเก่าที่ถูกท�า
รัฐประหาร  เพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้จะ
ไม่ได้เป็นนกัการเมอืง ไม่ได้สงักัด
พรรคการเมือง  แต่ก็เป็นพวก
เดียวกัน จึงไม่แปลกที่มีข่าวว่าจะ
ตรวจสอบเส้นทางการเงินของ
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่
 นีค่อืภาพของการเมอืงทีจ่ะ
ได้เห็นในสัปดาห์นี้

สงคราม‘บิดเบือน’
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“ปิยะบตุร แสงกนกกลุ” นกัวชิา 
การกลุ่มนิติราษฎร์ โพสต์เฟซบุ๊ก     
5 กรกฎาคม กรณี “รงัสมัินต์ โรม” 
และเพื่อนนักศึกษาเดินทางมาศาล
ทหารในชุดนักโทษพร้อม “โซ่
ตรวน” ที่ข้อเท้า ถามเพ่ือนๆพ่ีๆ
น้องๆ คณะนติศิาสตร์และอาจารย์
ที่สอนกฎหมายรู้สึกอย่างไร หรือ
ไม่รู ้สึกอะไรเลยว่าจะ “เงียบจน
แสบแก้วหู” ไปถงึเมือ่ไร ?
 ประเดน็ “ตรวนนกัโทษ” ทัง้ 
ที ่ “ศาลปกครอง” เคยมีค�าพิ-
พากษาว่า ไม่ชอบด้วยรฐัธรรม 
นูญ ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ซึ่งขัดกับพันธกรณีระ 
หว่างประเทศ แต่กรมราชทัณฑ์
อทุธรณ์และเรือ่งยงัค้างคาอยู่ 
  ขณะที ่“บิก๊ป้อม” กต็งิกรมราช 
ทณัฑ์น่าจะใช้วจิารณญานว่าควรใส่
ตรวนกรณีใดบ้าง  แต่ที่น่าสังเวช
มากกว่าคอื  การแถลงของกระบอก
เสยีง  “ก�ามะลอ”  ซ�า้เตมินกัศกึษา   
ถ้ายังไม่หยุดเคลื่อนไหวก็ต้องถูก    
จับ  และถูกใส่ตรวน  ท้ังท่ีตามกระ 
บวนการยุติธรรมตราบใดท่ีศาลยัง
ไม่มีค�าตัดสินก็ถือว่าผู้นั้นยังเป็นผู้
บริสทุธ์ิ  !
 จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่สามัญส�า   
นกึเร่ืองสทิธิเสรีภาพและสทิธคิวาม
เป็นมนุษย์ของ “เผด็จการ” กับ 
“ประชาธิปไตย” จะแตกต่างกัน
สิน้เชงิ !
 ฉนัใดกฉ็นันัน้ คนทีม่องคนเป็น
คนก็คือคน  คนทีม่องคนไม่ใช่คนก็
ไม่ใช่คน ! 

ทรรศนะ

โซ่ตรวน!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เชือ่มากจ็ะท�าอะไรแปลกๆขึน้มา   พอมคีนเชือ่
ก็มีคนชอบ มอบเงินมอบทอง มอบข้าวของ 
 ตามข่าวบอกว่าตอนนี้เริ่มมีการเรี่ยไรแล้ว 
ไม่รู้ว่าคนไปร่วมท�าบุญจะได้บุญหรือได้บาป 
เพราะท�าให้เกดิความแตกแยก แตกเหล่าแตก
กอจนไม่รู้ว่าเป็นศาสนาอะไร ถ้าหากมีมากๆ 
เยอะๆ มันก็จะเลอะเทอะ จากศรัทธาก็เลื่อน
ระดับเป็นศรัทธาเลื่อนลอย แทนจะยกระดับ
ความเช่ือให้สูงส่งด้วยสติปัญญา ก็ท�าให้
ศรัทธาพลิกผันกลายศรัทธาที่เชื่อง่าย งมงาย 
เชื่อแบบไม่ใคร่ครวญถึงเหตุผล ใครจะโน้ม
น้าวอะไร ชวนอะไร ท�าอะไร กเ็ช่ือไว้ก่อน ศรทั 
ธาไว้ก่อน แล้วมาแก้ทีหลังก็ล�าบาก 
 ยิ่งคณะสงฆ์อ่อนแอ บ้านเมืองอ่อนแอ ก็
จะมีลัทธิอะไรแปลกๆ ศาสดาใหม่ๆ เกิดขึ้น
เรื่อยๆ ศาสดาอะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้บ�าเพ็ญบารมี
อะไรเลย อยู่ๆก็มาเป็นศาสดาแล้ว มันเลย
ท�าให้ชาวพุทธเราเหมือนไม่มีอะไรที่เป็นบรร 
ทดัฐาน เป็นแก่นสารสาระของชวีติ เลยเรรวน 
โยกไปเยกมา 
 อย่างหลวงพ่อปัญญาเรียกว่า “ชาว
พุทธหลายใจ” บางทีท่านก็ใช้ค�าแรงจน
บางคนบอกว่าแรงเกินไป แต่อาตมาว่า
โบราณเขาก็พูดเรื่องชาวพุทธดอกทอง 
ชาวพทุธหลายใจ คอืชาวพุทธทีใ่จง่าย เชือ่
ง่าย ไม่ใช้สตปัิญญา ท่านกเ็ลยเรยีกว่าชาว
พุทธหลายใจ ใจง่าย จงึอย่าเทีย่วเปลีย่น
ใจไปนบัถอือะไรเรือ่ยเป่ือย
 เอาเป็นว่าท�าให้มนัแน่นแฟ้น มัน่คง ด�ารง
ความเชือ่ให้อยูใ่นหลกัในเกณฑ์ ไม่อย่างนัน้ก็
จะไปกันเรื่อยๆ ไม่ใช่ไม่รู้จุดจบ จุดดี จุดที่ถูก
ต้องมันอยู่ตรงไหน เอาเป็นว่าต่อไปนี้ขอให้
ชาวพุทธเราแน่นแฟ้น มั่นคง ด�ารงความเชื่อ
ด้วยสติปัญญา จะได้รักษาความเป็นพุทธ
บริษัทผู้มีปัญญา 
 ถ้าเขามปัีญญาเขาคงไม่ต้องสกึไปเป็น
ฆราวาสหรอก เพราะมนักบ็อกอยูแ่ล้วว่า 
ฆราวาสระดบัจติใจมนัต�า่ เพราะฉะนัน้ก็
ขอให้เชือ่มัน่ในความเป็นชาวพทุธทีม่ัน่คง 
ด�ารงความเช่ืออย่างถูกต้องแน่นแฟ้นไว้ 
อย่าง่อนแง่นคลอนแคลนจะดทีีส่ดุ
 เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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ชาวพทุธทีใ่จง่าย เชือ่ง่าย ไม่ใช้สตปัิญ
ญา เรยีกว่าชาวพทุธหลายใจ ใจง่าย เรา
จงึต้องเป็นชาวพุทธทีม่ั่นคง อย่าเทีย่ว
เปลีย่นใจไปนบัถอือะไรเรือ่ยเป่ือย

ค�าว่า “เกลือ่นกลาดศาสดา” ของ “เจ้าคณุ
พระพรหมคุณาภรณ์” เริ่มเป็นจริงขึ้นมา 
เมือ่เรว็ๆนีม้ข่ีาวการตัง้ตวัเป็นศาสดาของอดตี
พระที่ตอนนี้สึกไปเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้ว 
ข้อมูลของ พระครูสุนทรปริยัติคุณ (บุญ
เย่ียม) เจ้าอาวาสวัดบางนอน ในฐานะเจ้า
คณะอ�าเภอกะเปอร์ ระบวุ่า อดตีพระสงฆ์รปูนี้
เดมิชือ่ นายศภุกจิ เงนิทอง มฉีายาตอนบวช
ว่า พระศุภกิจ มหิทธโก สังกัดวัดสีตลากร 
อ�าเภอชะอวด นครศรธีรรมราช บวชมาแล้ว 3 
พรรษา ปีที่แล้วมีข่าวถูกขับมาจากนครศรี 
ธรรมราช เลยมาอยูท่ีอ่�าเภอสขุส�าราญ ระนอง 
พร้อมสามเณร ภิกษุณีและแม่ชี 
 ต่อมาทราบว่าเม่ือปลายปีท่ีผ่านมาสึกไป
หมดแล้ว ทั้งภิกษุ ภิกษุณี เณรและแม่ชี ใน
บัตรประชาชนก็มีการเปล่ียนช่ือและนามสกุล
เป็น นายอนัตต์ณังธะโคตร ญาณ์ธนโชติ 
โดยระบศุาสนาในบัตรประชาชนเป็น “พุทธะ
ธรรมชาต”ิ และมีเพจในเฟซบุ๊กใช้ช่ือ “ศนูย์
รวมศาสนา พุทธะธรรมชาติ” ประกาศตั้ง
ศาสนาใหม่ชือ่   “พทุธะธรรมชาตศิาสนา” 
พร้อมประกาศตนเป็นพระศาสดาและจะแสดง
ปฐมเทศนาธรรมวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ศูนย์
รวมศาสนาพทุธะธรรมชาต ินอกจากนีย้งัประ 
กาศระดมทุนหรือให้ร่วมท�าบุญเพ่ือซ้ือท่ีดิน
ก่อสร้างสถานท่ีปฏิบัติธรรมและศูนย์รวม
ศาสนาที่รวมทุกศาสนามาไว้ในที่เดียวกัน
 อดีตพระรูปนี้เคยมีเรื่องอื้อฉาวว่าเหงื่อ
หรือเลือดไหลออกจากพระธาตุ แต่ดีที่คณะ
สงฆ์จังหวัดระนองกับทหารได้เตือนชาวบ้าน
ไม่ให้หลงเชื่อ เพราะถ้าเราไม่มีอะไรท่ีม่ันคง
ในชีวิตเลย ก็จะคลอนแคลน ง่อนแง่น เชื่อไป

เป็นชาวพทุธทีม่ั่นคง
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เศรษฐกิจ

นายยทุธนา แต่ปางทอง กรรม 
การผูจ้ดัการ บรษิทั แอดวานซ์ 
คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด 
(มหาชน) (ACC) เปิดเผยว่า 
บริษัทประสบความส�าเร็จในการ
ออกหุ้นกู้วงเงิน 600 ล้านบาท 
อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 
5.5% ต่อปี เสนอขายให้กับนัก
ลงทุน High Net Worth โดยมี
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นผู้จัด  
การการจัดจ�าหน่ายมียอดจอง     
ซื้อเข้ามาเต็มจ�านวนเมื่อวันท่ี 7 
กรกฎาคม ที่ผ่านมา สะท้อนให้
เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ทีม่ต่ีอบรษิทั ซึง่มแีผนน�าเงนิทีไ่ด้
ไปขยายการลงทุนโครงการพลัง 
งานทดแทนและอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเพิ่มรายได้และกระจายความ
เสี่ยงการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 
รวมทัง้สร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้กบั
ผู้ถือหุ้นในอนาคต
 “การที่หุ ้นกู ้ที่ออกมาได้รับ
การตอบรบัทีด่จีากนกัลงทนุ ส่วน
หน่ึงเป็นผลแรงหนุนส�าคัญจาก
แนวโน้มดอกเบีย้ทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ 
และการระดมทุนในครั้งนี้ยังช่วย
ให้บรษิทัสามารถลอ็กต้นทนุดอก 
เบี้ย ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต�่าเมื่อ
เทยีบกบัการกูย้มืจากสถาบนัการ
เงินเพ่ือรองรับแผนการขยายธุร-
กจิในอนาคตได้เป็นอย่างด”ี นาย
ยุทธนา กล่าว
 ส�าหรับผลการด�าเนินงานใน
ครึ่งแรกของปี 2559 นั้น คาดว่า
จะเริ่มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด หลัง

ACCระดมทุน600ล้านบาท

จากบรษิทัเริม่รบัรูร้ายได้จากธรุ-
กจิโรงไฟฟ้า และรายได้จากธรุกจิ
เทรดดิ้งพัดลมมีเข้ามาอย่างสม�่า 
เสมอ และคาดว่าในช่วงครึง่ปีหลัง
ผลประกอบการจะเติบโตอย่าง
โดดเด่น เนื่องจากมีการรับรู้ราย
ได้จากทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจ   
เทรดดิ้งพัดลม และเริ่มรับรู้ราย  
ได้จากธุรกิจอสังหาฯ ซึ่งจะเริ่ม
ทยอยโอนให้กับลูกค้าในช่วงไตร 
มาส 4/2559 นี้ อย่างไรก็ตาม 
ก่อนหน้านี้ บริษัท เออีซี อิเล็ค
ทริค จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่ 
ACC ถือหุ้น 100% ได้เข้าไปลง 
ทนุโครงการโซลาร์ฟาร์มในจังหวัด 
สระบุรี ขนาดก�าลังการผลิต 5.5 
เมกะวัตต์ ของกลุ่มบริษัทสระบุรี
โปรเจกต์ มูลค่า 290 ล้านบาท 
โดยโครงการดงักล่าวได้มกีารจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว มี
สัญญาขายไฟให้กับการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในระบบ 
Adder เป็นเวลา 10 ปี และบริษัท
เตรียมรับรู้รายได้และก�าไรทันที 
ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีรายได้จากการ
ประมาณการขายไฟฟ้าประมาณปี
ละ 95-100 ล้านบาท/ปี และมี
ก�าไรประมาณ 33-36 ล้านบาท
ต่อปี ขณะเดียวกันบริษัทยังได้ลง 
ทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ อ. 
สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเป็นโครงการ
บ้านแถว 3 ชั้น จ�านวน 32 ห้อง 
มลูค่าโครงการประมาณ 200 ล้าน
บาท คาดว่าจะทยอยโอนในไตร 
มาส 4/2559 นี้ 
 อย่างไรก็ดี ส�าหรับสัดส่วน
รายได้ในปีนี้นั้น บริษัทตั้งเป้า
หมายโดย 35% ของรายได้รวม
มาจากธุรกิจเทรดดิ้งพัดลม 12% 
ของรายได้รวมมาจากธรุกจิให้เช่า
พืน้ที ่26% ของรายได้รวมมาจาก
ธรุกจิโรงไฟฟ้า และ 27% ของราย
ได้รวมมาจากโครงการอสังหาริม 
ทรัพย์ในจังหวัดสัตหีบ ที่จะรับรู้
รายได้ประมาณ 60% ของมูลค่า
โครงการ 
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ยุทธนา แต่ปางทอง

ACC เดินหน้าขยายการ
ลงทุนพลังงานทดแทน-
อสังหาฯตามแผน หลัง
จากนักลงทุนแห่จองซ้ือ
หุน้กู ้600 ล้านบาทเกลีย้ง 
มัน่ใจปี 59 เตบิโตต่อเนือ่ง 
จ่อบุ๊กรายได้โรงไฟฟ้า-
อสงัหาฯเตม็พกิดั

ร่วมมือ :  เม่ือเร็วๆนี้  นายฮัร-
เปรม  ดูวา  กรรมการผู ้จัดการ
บรษิทั Frank.co.th หรอื อ-ีไดเรค 
(ไทยแลนด์) จ�ากดั และ ดร.อภสิทิธิ ์
อนนัตนาถรตัน กรรมการผูอ้�านวย
การใหญ่บรษิทั กรงุเทพประกันภยั 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื BKI จบัมอื
ร่วมเป็นพนัธมติรในการให้บรกิาร
ขายประกนัภยัรถยนต์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,550.00 บาท

 ขาย 22,650.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 22,149.00  บาท

 ขาย   22,650.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,358.46  ขาย 1,359.23
ลอนดอน ซื้อ 1,358.46  ขาย 1,359.23

ภาวะหุน้  8  กรกฎาคม  2559 

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

35.46

39.67875

47.3375

4.65

0.36092

26.42825

-1.07 1,455.65
  55,253.59
-0.54 2,064.05
  41,859.27
+0.44 915.88
  33,311.27
+0.36 541.23
  2,084.21

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,547.27 -1.26

2,225.72 -4.38

2,434.90 -3.54

1,706.27 -1.95

2,270.10 -4.25

2,791.73 +4.41

1,167.52 -0.82

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH

5,943.34 

10.76

13,017.84 

23.56

30,635.43 

55.45

9,876.21 

17.87

12,498.28 

22.62

28,192.45 

51.02

-3,932.87

519.56

2,442.98
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‘ตราไก่’ลุ้นแชมป์สมัย3

ฝรั่งเศส ลุ้นคว้าแชมป์ยูโร เป็นสมัยที่ 3 
ในเกมที่ต้องเจอกับ โปรตุเกส ในรอบชิง
ชนะเลศิ คนืวนัอาทติย์ทีจ่ะถงึนี ้(10 ก.ค.) 
หลังปราบ เยอรมนี มา 2-0 
 ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ 
ยโูร 2016 รอบชงิชนะเลศิ คนืวนัอาทติย์นี ้(10 
กรกฎาคม) ทีม “ตราไก่” ฝรั่งเศส มีคิวพบกับ 
“ฝอยทอง” โปรตุเกส 
 ฝรั่งเศส ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ด้วยการ
ปราบ “อนิทรเีหลก็” เยอรมน ี2-0 เมือ่คนืวนั
พฤหัสบดีที่ผ่านมา จาก 2 ประตูของ อังตวน 
กริซมันน์ อันเป็นการชนะเยอรมนี ในทัวร์นา
เมนต์ใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1958 และ
เท่ากับ กริซมันน์ ท�าประตูในทัวร์นาเมนต์น้ี
แล้ว 6 ประตู มีลุ้นดาวซัลโว 
 หากในรอบชิงชนะเลิศ ฝรั่งเศส เอาชนะ 

โปรตเุกส ได้ กจ็ะเป็นแชมป์ยโูรครัง้ที ่3 หลงัจาก
เคยได้มาแล้วในปี 1984 และ 2000  และจะเป็น
แชมป์รายการใหญ่ระดับนานาชาติคร้ังที่ 4 
(นอกจากแชมป์ยโูร เคยได้แชมป์โลก 1 ครัง้เมือ่
ปี 1998) ส่วนโปรตเุกส ยังไม่เคยสัม ผัสกบัแชมป์ 
ผลงานดทีีส่ดุคอืรองแชมป์ยโูร 2004  
 ทีผ่่านมา ฝรัง่เศส มสีถติทิีด่ใีนการเจอกบั 
โปรตุเกส พวกเขาไม่แพ้เลยใน 10 นัดที่เจอ
กัน รวมทั้งในศึกยูโร 2000 รอบรองชนะเลิศ 
(ฝรัง่เศส ชนะ 2-1 ในการต่อเวลาพเิศษ) และ
ฟตุบอลโลกปี 2006 รอบรองชนะเลศิ (ฝรัง่เศส 
ชนะ 1-0)
 “เกมกับเยอรมนี เรารู้ว่ามันเป็นเกมที่
หนักหนาสาหัสมาก แต่ทุกคนก็ไม่ยอมแพ้ 
เยอรมนี มีคุณภาพการเล่นที่ยอดเยี่ยม แต่
เมื่อพวกเขาครองบอลไม่ได้ก็เป็นโอกาสของ
เรา อย่างไรกต็าม เรายงัเหลอืงานหนกัอกีเกม
ในคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ ที่เราจะต้องเจอกับ 
โปรตุเกส ในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเราจะต้องท�า 
ให้ดีที่สุด เอาชนะให้ได้ เพื่อให้แฟนๆมีความ
สขุกบัการคว้าแชมป์ครัง้ที ่3 ในรายการนีข้อง
เรา” ดิดิเยร์ เดสชองป์ส โค้ชฝรั่งเศส กล่าว
 ขณะที ่แฟร์นานโด ซานโตส โค้ชโปรตเุกส 
ก็กล่าวถึงเกมที่จะเจอกับ ฝรั่งเศส ว่า พวกเขา
เป็นรอง แต่ว่าก็ได้เปรียบตรงไร้ความกดดัน
 “เราอาจจะไม่ใช่ทมีทีด่ทีีส่ดุในโลก แต่เรา
รูค้รบัว่าเราไร้ความกดดนัอะไร เราท�างานกนั
หนกั และเน้นการท�างานเป็นทมี เราจะท�าให้
ดีที่สุดครับ”
 ส�าหรับ โปรตุเกส นั้น ความหวังของพวก
เขาอยูท่ี ่ครสิเตยีโน โรนลัโด ซึง่เจ้าตวักม็ุง่มัน่
อยากได้แชมป์กบัทมีชาตเิสียท ีหลงัพลาดหวัง
มาตลอด 

เหล่าพลพรรคฝรั่งเศส ฉลองชัย หลังเอาชนะ 
เยอรมนี  2-0 ในศึกยูโร 2016 รอบรองชนะ
เลศิ ผ่านเข้าไปชงิชนะเลศิกบั โปรตเุกส คนืวนั
อาทิตย์นี้ (10 ก.ค.)

กีฬา

ข้อมลูภาพ : Getty Images 

โลกกีฬา

‘เซเรนา’ลิว่ชงิแชมป์

‘มริมิ’ขึน้รัง้ต�าแหน่งผู้น�า

‘แรมซย์ี’หวัน่ฟิตไม่ทนั

ตัง้กนุซอืชดุคดับอลโลก

เซเรนา วลิเลยีมส์ นกัเทนนสิมอื 1 ของโลก
ชาวสหรัฐอเมริกา มีคิวชิงชนะเลิศ ศึก
เทนนสิวมิเบลิดนั ประเภทหญงิเดีย่ว กบั 
แองเจลกิ แคร์เบอร์ คนืนี ้(9 ก.ค.) หลงัรอบ
รองชนะเลศิปราบ เอเลนา เวสนนิา 6-2 
และ 6-0 ซึง่หากได้แชมป์ กจ็ะเป็นแชมป์
แกรนด์สแลมที ่22 เทยีบเท่า สเตฟี กราฟ  
นกัเทนนสิในต�านาน

ล ีมริิม นกักอล์ฟสาวจาก เกาหลใีต้ ประเดมิ
ผลงานวนัแรกในศกึกอล์ฟ ยเูอส โอเพน ได้
ด ีท�าไป 8 อนัเดอร์พาร์  ขึน้เป็นผูน้�า น�า
หน้า เอม ีหยาง, ครสิต ีเคอร์ และ มนิจ ีลี 
คูแ่ข่งซึง่อยูอ่นัดบั 2 ร่วมที ่ 3 สโตรก ส่วน 
โปรโม “โมรียา จฑุานกุาล” สกอร์รวม 3 
อนัเดอร์พาร์ อยูท่ี ่8 ร่วม ส่วนเดยี โค มอื 1 
โลก สกอร์ 1 โอเวอร์พาร์ อยูอ่นัดบั 52 ร่วม

อารอน แรมซย์ี กองกลางทมีชาตเิวลส์ วติก
เล็กน้อยว่าอาจฟิตไม่ทนัลงช่วย “ปืนใหญ่” 
อาร์เซนอล ต้นสงักดัของเขาลงเล่นในเกม
พรเีมยีร์ลกี องักฤษ นดัแรกของฤดกูาล ที่
จะพบกบั “หงส์แดง” ลเิวอร์พลู ในคนืวนัที่ 
14 ส.ค. หลงักร�าศกึหนกัมาพอสมควรใน
ศกึฟตุบอลชงิแชมป์แห่งชาตยิโุรปหรอื ยโูร 
2016  ซึง่เวลส์ เข้าถงึรอบรองชนะเลศิ

“บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 
นายกสมาคมฟุตบอลไทย แต่งตั้ง ขจร   
เจยีรวนนท์ เป็นผูจ้ดัการทมีชาตไิทย ลยุศกึ
ฟตุบอลโลก 2018 รอบ 12 ทมีโซนเอเชยี 
และแต่งตัง้ ร.ต.ท.รชต พุม่พนัธุม่์วง บตุร
ชายให้ท�าหน้าทีผู่ช่้วยผูจ้ดัการทมี ร่วมกับ 
นายศวิชั วสนัตสงิห์ และ น.ส.ชณติา จนัทร์-
ทรพัย์ 

รอบแบ่งกลุม่ 

เสมอ ไอซ์แลนด์ 1-1
เสมอ ออสเตรยี 0-0
เสมอ  ฮงัการ ี 3-3

รอบ 16 ทมีสดุท้าย

ชนะ โครเอเชยี 1-1 (ต่อเวลา)

รอบ 8 ทมีสดุท้าย

เสมอ โปแลนด์ 1-1 (ชนะ จดุโทษ 5-3)

รอบรองชนะเลศิ

ชนะ เวลส์ 2-0

โปรตเุกส ฝรัง่เศส

รอบแบ่งกลุม่

ชนะ โรมาเนยี 2-1
ชนะ แอลแบเนยี 2-0
เสมอ สวติเซอร์แลนด์ 0-0

รอบ 16 ทมีสดุท้าย

ชนะ ไอร์แลนด์ 2-1

รอบ 8 ทมีสดุท้าย

ชนะ ไอซ์แลนด์ 5-2

รอบรองชนะเลศิ

ชนะ เยอรมน ี 2-0
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ต่างประเทศ

กล่าวเธอเกี่ยวกับการที่ยุงจะกิน
เลอืดเธอแล้วไปตดิคนอืน่หรอืการ
ติดเชื้อทางเลือด แต่ท่ีท�าให้เธอ
หวาดกลวัทีส่ดุกค็อื ค�าทีผู้่ปกครอง
คนอืน่กล่าวว่า เธอไม่สมควรทีจ่ะ
เรยีนทีโ่รงเรยีนอกีต่อไป
 ซาซากล่าวว่า ทกุคนกลัวเธอไป
หมด เธอเลยต้องอยูค่นเดยีว แม้แต่
เพือ่นสนทิของเธอกเ็ริม่ห่างจากเธอ 
แม้วาเธอจะไปหาทีบ้่าน แต่พ่อแม่
ของพวกเขาก็จะให้เธอกลับบ้าน
พร้อมกบัผลไม้เลก็ๆน้อยๆ
 แม้กระทัง่เวลาทีเ่ธอชวนเพือ่น
สนทิกระโดดยาง เพือ่นๆกลบัหา
ข้ออ้างไม่ยอมเล่นกบัเธอ 
 ความเหงานีย้งัเกดิขึน้ในบ้าน
ของเธออกีด้วย อย่างเช่นย่าของเธอ
เองที่ให้เธอแยกใช้ข้าวของต่างๆ 
ถงัขยะหรอืแม้แต่ถงัน�า้ เธอสามารถ
กอดตุก๊ตาหมนีอนได้เท่านัน้
 อย่างไรกต็าม พีส่าวของซาซา
ทีต้่องไปอยูห่อพกัทีโ่รงเรยีนกก็ลบั

บ้านหลงัเล็กๆในฟาร์ม ป่าไผ่ 
จกัรยาน เชอืกกระโดด และฝงู
ไก่และเป็ด คอืสิง่ทีเ่ดก็หญงิวยั 
11 ปีพบเจอเท่านัน้
 ซาซา (นามสมมตุ)ิ อาศยัอยู่
ในหมูบ้่านชนบทแห่งหนึง่ในเมอืง
หนงิเซยีง มณฑลหหูนนั แม่ของ
เธอเสยีชวิีตเมือ่ปี ค.ศ. 2006 และ
ตวัเธอเองถกูวินิจฉยัว่าตดิเชือ้เอดส์
 ตัง้แต่นัน้มา ค�าว่าโรคเอดส์ที่
เธอเป็นก็ได้แพร่กระจายออกไป
อย่างรวดเร็วท้ังหมูบ้่าน หลงัจากที่
พ่อของเธอกเ็สยีชวิีตด้วยโรคเอดส์
เช่นเดยีวกนัเมือ่ปี ค.ศ. 2015 ท�าให้
ในปีนีเ้ธอถกูบงัคบัให้ออกจากโรง 
เรยีน 2 ครัง้โดยพ่อแม่ของเพือ่นๆ
ของเธอ
 ซาซาเลยต้องอยูแ่ต่ทีบ้่าน โชค
ดทีีค่รยูนิ ครูใหญ่โรงเรยีนประถม
ที่เธอเคยเรียนสงสารและเข้ามา
สอนหนงัสอืให้เธอสปัดาห์ละครัง้ 
ซึง่เรยีกได้ว่าเป็นสิง่เดยีวทีเ่ธอได้มี
โอกาสตดิต่อกบัโลกภายนอก
 เมื่อเดือนเมษายนปีท่ีแล้ว ผู้
ปกครองและครูได้จดัประชมุกนัใน
เรือ่งของซาซาว่า เธอสมควรจะได้
เรยีนต่อหรือไม่ ซาซาเองไม่เข้าใจ
สักนิดถึงถ้อยค�าส่อเสียดและว่า

มาหาซาซาในวนัหยดุ ทกุครัง้ทีม่า
กจ็ะซือ้ขนม ซือ้ของเล่น ซือ้กิบ๊ตดิ
ผมสวยๆมาฝากซาซาทุกครั้ง ซึ่ง
เธอกเ็ฝ้ารอทีจ่ะได้ใช้เวลากบัพีส่าว
ของเธอ
 แต่กระนัน้ เวลาส่วนใหญ่ของ
ซาซาคอืความเงยีบเหงา
 เพ่ือนของซาซาเหลือเพียงไก่ 
เป็ด ของเล่นทีพ่ีส่าวซือ้ให้ และป่า
ไผ่รอบบ้าน ทกุวนัความคดิเธอจะ
ว่างเปล่า มีเพียงความทรงจ�าอัน
แสนสนุกยามท่ีเธอได้ว่ิงเล่นกับ
เพือ่นๆ ทีโ่รงเรยีน แต่ตอนนี ้เธอ
อยูก่บัตวัเธอเอง จะแก้เหงาได้บ้าง
เมื่อครูยินเอาแบบฝึกหัดคณิต-
ศาสตร์มาให้ท�า
 ทกุๆบ่าย เธอจะเฝ้ามองเป็ดที่
ออกไปหากนิเดนิกลบับ้าน ซึง่ซา
ซาสามารถจดจ�าเป็ดของเธอได้ทกุ
ตวั บางครัง้เธอกจ็ะขีจั่กรยานทีพ่่อ
เธอทิง้ไว้ให้ก่อนตายไปในไร่ได้เท่า 
นัน้ ทัง้ๆทีเ่มือ่ก่อนเธอสามารถขี่

ไปทีโ่รงเรยีนหรอืในหมูบ้่านได้
 ส�าหรบัซาซา แต่ละวนัผ่านไป
อย่างเชือ่งช้า เธอตืน่เช้าประมาณ 
8-9 โมง จากนัน้กอ็าจจะเข้าไปใน
ป่าไผ่ ให้อาหารไก่กบัเป็ด นัง่เล่น
เกมฟรตุนนิจาเป็นร้อยๆรอบและ
นัง่ฟังเสยีงใบไผ่ทีล้่อกบัสายลม
 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม ซาซา
นัง่อยูใ่นบ้านคนเดยีว เธอน�าสมดุ
จดท่ีมีเน้ือเพลงของโรงเรียนของ
เธอทีก่ล่าวว่า “ต้อนรบัแสงตะวนั
ขึ้น บอกลาตะวันลับฟ้า พวกเรา
ศึกษาหาความรู้และไล่ตามความ
ฝัน”
 น่าเศร้าท่ีไม่มีใครฟังบท 
เพลงของซาซาเลย 

‘เดก็ตดิเชือ้เอดส’์ชวีติทีแ่สนเงยีบเหงา

ฉบบันีข้อเสนอสภุาษติทีว่่า “อี ชวิ 
จือ เห้อ” หรือ “แรคคูนในเนิน
เดยีวกนั” 
 ในสมัยราชวงศ์ฮั่น หยางยว่ิน 
เป็นผูท้ีม่สีตปัิญญาเฉลยีวฉลาดเป็น
นับถือของคนอื่น เขาได้เข้ารับราช 
การในสมัยของจักรพรรดิฮั่นซวนตี้ 
เนื่องจากเป็นผู้แจ้งการกบฏของแม่

ทพัฮัว่กวงให้แก่จกัรพรรดิ
 นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้จัดการ
กับพวกขุนนางที่ชอบรับสินบนจาก
พวกเศรษฐี ผู้คนต่างพากันยกย่อง
หยางยว่ิน ท�าให้เขารูส้กึทะนงตน
 หยางยว่ินมักมีความเห็นไม่ลง
รอยกบัฉางเล่อ คนสนทิข้างกายของ
จกัรพรรดซิวนตี ้ และมกัจะทะเลาะ

editor59lokwannee@gmail.com

แรคคูนในเนินเดียวกัน กนัอยูเ่สมอ ครัง้หนึง่ หยางยวิน่
ได้กล่าวกบัองค์จกัรพรรดิว่า ต้ัง 
แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ราชามัก  
ฟังพวกคนไม่ด ีกเ็หมอืนกบัพวก
สนุขัแรคคนูทีอ่ยู่บนเนนิดนิเดยีว 
กนั ย่อมไม่แตกต่างกนั
 เมือ่องค์จกัรพรรดไิด้ฟังกส็ัง่
ถอดต�าแหน่งของหยางยวิน่ทนัที
 แรคคูนในเนินเดียวกันคือ 
ของท่ีไม่ดีเหมอืนกัน มคีวามหมาย
เหมอืนกบัค�าว่า ตะเภาเดียวกนั
 

  

editor59lokwannee@gmail.com
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ในวนัท่ี 12 กรกฎาคมทีจ่ะถงึนี้ 
ศาลอนุญาโตตุลาการจะพิจารณา
ข้อพิพาทระหว่างจีนและฟิลิป-
ปินส์เรื่องทะเลจีนใต้ ท่ีเมืองเฮก
ของเนเธอร์แลนด์ ซึง่ในวนันัน้ ศาล
อนญุาโตตลุาการจะตดัสนิว่า ฟิลปิ-
ปินส์ มีสทิธิใ์ช้น่านน�า้ในทะเลจนีใต้
ท่ีอ้างสทิธิท์บัซ้อนกบัจนีหรอืไม่ ซึง่
ค�าตัดสินจะมีนัยส�าคัญต่อการอ้าง
สิทธิ์เหนือดินแดนต่างๆของจีนใน
ภูมิภาคนี้ แต่จีนยืนกรานว่าจะไม่
ยอมรบัอ�านาจศาลฯ ทัง้ยงัวจิารณ์
ว่าการร้องเรียนของฟิลิปปินส์เป็น
เร่ืองตลก
 ความขัดแย้งเรื่องทะเลจีนใต้
น้ันมมีานาน และไม่มท่ีาทจีะหาย
ไปง่ายๆ จีนน้ันอ้างสิทธิ์เหนือ
ทะเลจนีใต้เกือบทัง้หมด โดยอ้างอิง
แผนทีเ่ส้นประ 9 เส้น แต่ ฟิลปิปินส์ 
และประเทศอืน่ๆทีม่กีรณกีบัจนีไม่
เหน็ด้วย ต่างก็อ้างว่าตนมสีทิธิใ์น

ใหญ่ใช้เส้นทางทะเลจนีใต้ จดัเป็น
เส้นทางขนส่งทางเรอืทีส่�าคญั นอก 
จากนัน้ เป็นทีเ่ชือ่ว่าใต้พืน้ทะเลมี
น�้ามันและแก๊สธรรมชาติส�ารอง
ขนาดใหญ่ เลยท�าให้หลายชาตต่ิาง
อยากครอบครองดนิแดนตรงนี ้ซึง่
อาณาเขตของทะเลจีนใต้ อยูท่างใต้
ของจีนแผ่นดินใหญ่และเกาะไต้-   
หวัน อยูท่างตะวันตกของฟิลิปปินส์ 
อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐ
ซาบาห์และรฐัซาราวักของมาเลเซีย 
และบรไูน อยูท่างเหนอืของอนิโด-
นเีซยี อยูท่างตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ของคาบสมุทรมลายูและสิงคโปร์ 
และอยูท่างตะวนัออกของเวยีดนาม 
ท�าให้หลายชาตอ้ิางกรรมสทิธิ์
 สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของทาง 
การจีนรายงานว่า การซ้อมรบเริม่
ต้นขึน้โดยมเีรอืพฆิาตตดิจรวด น�า
วถิอีย่างน้อย 2 ล�า ได้แก่ เสิน่หยาง 
และหนงิโป กบัเรอืฟรเีกตตดิขปี-
นาวธุ “เจ้าโจว” ได้ร่วมซ้อมรบกบั
กองเรอืจากเขตต่างๆ
 การกระท�าของจีน ท�าให้นัก
วิจารณ์ทั้งในและนอกจีนบางคน
มองว่า พฤตกิรรมทีก้่าวร้าวขึน้ของ
จีน อาท ิ ประเดน็ขัดแย้งในทะเล 
จนีใต้ จะบ่อนท�าลายสถานะของจนี

บนเวทีโลก รวมถึงท�าให้บรรดา
ว่าทีพ่นัธมติรพากนัถอยห่าง
 อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่จีนที่
ท�าให้สถานการณ์ดูตึงเครียดขึ้น 
คนนอกอย่าง สหรัฐอเมริกา ก็
ปรามๆจีน ด้วยการให้เรือพิฆาต    
สเตเทม็, สปรแูอนซ์ และเรอืมมมั
เซนก�าลงัตรวจการณ์ใกล้อาณาเขต
ของจีนในหมู่เกาะสแปรตลีย์และ
หาดสการ์โบโรห์ซึง่อยูใ่กล้กบัฟิลปิ-
ปินส์ โดยสหรฐัอเมรกิา ได้แสดง 
ออกถงึการหนนุหลงัเหล่าชาตเิอ-
เชียที่พิพาทอยู่กับจีน และขอให้
นานาชาติร่วมกันกดดันปักก่ิงให้
ยอมรบัค�าพพิากษาของศาล  
 “การตรวจการณ์เหล่านี้ ท้ัง 
หมดเป็นการด�าเนนิการตามหลกั
กฎหมายระหว่างประเทศ และท้ัง 
หมดก็สอดคล้องกับการปรากฏตวั
ตามกิจวัตรปรกติตลอดท่ัวย่าน
แปซิฟิกตะวันตกของกองเรือภาค
พืน้แปซฟิิก” เรอืโท คลนิต์ แรม-     
สเดน โฆษกของกองเรือภาคพื้น
แปซฟิิกของสหรฐั กล่าว
 งานนี้คงต้องดูกันต่อไป      
ว่าหากผลการตัดสินของศาล
อนุญาโตตุลาการจะตัดสินว่า 
ฟิลปิปินส์  มสีทิธิใ์ช้น่านน�า้ใน
ทะเลจนีใต้ จะเกดิอะไรขึน้ ใน
เมือ่จนีกด็ือ้แพ่งทีจ่ะไม่ยอมรบั
ค�าตัดสินอยู่แล้ว และนานาชาติ
จะท�าอย่างไรต่อ เพือ่ไม่ให้เหตุ 
การณ์บานปลาย

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

“ฟรานซิสโก” เสนอภาพน้ีใน straitstimes.com สะท้อน
หอสมดุแห่งชาตสิงิคโปร์ส่งเสรมิการอ่านด้วยการแจกหนงัสอืฟรี 
3 เล่มให้ผู้เข้าไปในเว็บไซต์ท�าสัญญาว่าจะอ่านหนังสือ

 

พ้ืนทีด้่วยกนัทัง้สิน้ 
 ทะเลจนีใต้ เป็นทะเลปิดทีเ่ป็น
ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก 
ครอบคลมุอาณาบรเิวณตัง้แต่ประ 
เทศสงิคโปร์ไปจนถงึช่องแคบไต้-  
หวัน รวมทั้งอ่าวตังเกี๋ย และอ่าว
ไทย มเีนือ้ทีป่ระมาณ 3,500,000 
ตารางกโิลเมตร บรเิวณทะเลจนีใต้
เป็นเส้นทางการจราจรทางทะเลที่
คบัคัง่มาก มเีรอืบรรทกุสนิค้าขนาด

 In Brief : ย่อความ

ในวันที่ 12 กรกฎาคม  
จะเป็นวันที่ศาลอนุญาโต 
ตลุาการจะตดัสนิว่า ฟิลปิ 
ปินส์ มสีทิธ์ิใช้น่านน�า้ใน 
ทะเลจีนใต้ที่อ้างสิทธิ์ทับ
ซ้อนกบัจนีหรือไม่ แต่ดทู่า
ปัญหาไม่จบง่ายๆ เพราะ
จีนยืนกรานว่าจะไม่ยอม 
รบัอ�านาจศาล 

ปัญหาทะเลจีนใต้จบยาก

ข้อมลูภาพ : www.scout.com
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โทร. 0-2866-6094-5

เสมียน ญ. 2 อัตรา

ติดตอ 161/769-770 ถ.จรัญสนิทวงศ ซ.27
บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

02866-AOM-180116-01

• วุฒิม.6-ปวส.

085854-AOM-180116-01

เหมาะทำรานกาแฟ รานสเตก รานอาหาร
ติดตอ 09-5854-6656, 08-1912-1581

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

0824898-AOM-120216-01
โทร. 0-2373-1136, 08-6644-2290, 08-2489-8844
สนใจติดตอ 83 ซ.รามคำแหง 136 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

รับสมัครโฟรแมน วุฒิขั้นต่ำปวช. กอสราง
(ควบคุมงานสรางอาคาร 5 ช้ัน อยูลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี)

รับสมัครแมบาน ทำงานบาน (อยูรามคำแหง)

• ตองการคนมีประสบการณ
• อายุไมเกิน 50 ป มีที่พักใหฟรีทั้ง 2 ตำแหนง

083999-AOM-010416-01

ติดถนนเศรษฐกิจ 1
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

ที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไร

สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต
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081311-AOM-030516-01
สนใจติดตอ โทร. 08-1311-8188

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7

สนใจลงโฆษณาย่อย

0-2422
8218

02449-AOM-190315-01

รายได 14,000 บาทขึ้นไปตอเดือน
ยานสาทร, รามอินทรา, ราชพฤกษ,

พระราม 2, ลำลูกกา
ติดตอ บริษัท วีเทคบิสซิเนส จำกัด

ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง
08-6538-3004
0-2449-4964

พนักงานขับรถ

ติดตอ คุณกุง

081837-AOM-260416-01

• ชาย-หญิง • พรอมเดินทางได
• มีที่พัก • ประกันคาแรง
• ทำงานที่หางฯ กทม.และตจว.
โทร. 08-1837-2090

รับชางตัดผม

081854-AOM-040516-01

• อายุ 30 ปขึ้นไป
• ¶เงินเดือน+O.T. 20,000 บาทขึ้นไป 
• มีประสบการณขับรถอยางนอย 1 ป
• ที่อยู สุขุมวิท 59

รับสมัครดวน!
พนักงานขับรถบาน

สนใจติดตอ โทร. 08-1854-6842

089502-AOM-070316-01

• ติดตอรานคาทั่วไป • อายุ 25-45 ป  • มีประสบการณขายสินคา
 คอนซูเมอรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน 14,000 บาท 
• เบี้ยเลี้ยง 1,000-1,100 บาท/วัน • คาคอมมิชชั่น 1 %

รับสมัครเซลสแมน
ตางจังหวัด

ติดตอ  เลขที่ 458/367 ถนนเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 08-9502-7031 คุณฟา

081428-AOM-230516-01

• อายุ 35-50 ป • มีบุคคลค้ำประกัน
• อยูแถวสามเหลี่ยมดินแดง กรุงเทพฯ

รับสมัครพนักงานหญิง
เลี้ยงเด็กและทำงานบาน

โทร. 08-1428-8176

02629-AOM-170516-01

รับสมัครดวน!

โทร. 0-2629-1791-3, 08-1495-2555
ติดตอ คุณโอ (จายงานนอก)

สนใจติดตอ หองเสื้อศุพญาลักษ
เลขที่ 94-96 ถ.ประชาธิปไตย บางขุนพรหม กทม.

• รายไดดี งานไมขาด มีที่พักพรอม
ชางเย็บผา งานบูติก-หนาราน

085070-AOM-190416-01

สนใจโทร. 08-5070-0069,
08-2350-5192, 0-2990-9007

ทำเลดีติดเทสโกโลตัส รังสิตคลอง 3 ใกลฟวเจอรพารครังสิต
ตกแตงเรียบรอยพรอมอยู เหมาะทำออฟฟศหรือบริษัท

(เจาของขายเอง)

ราคา 6.5 ลาน (พรอมโอน)
2 คูหา 3.5 ชั้น 35.01 ตารางวา

ขายอาคารพาณิชย (หมูบานสถาพร)

081847-AOM-020316-01

ติดตอ คุณสมยศ 08-1847-0196

ใหเชาบานเดี่ยว 200 ตร.ว.
ชั้นบนปูปารเกต ชั้นลางปูแกรนิต 4 นอน 3 น้ำ ม.มัณฑนา
(Land¶&House) ซ.รามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร)

ราคาเชา 12,000 บาท/เดือน

ใหเชาบานเดี่ยว 100 ตร.ว.
ชั้นบนปูปารเกต ชั้นลางปูหินออน 3 นอน 2 น้ำ ม.มัณฑนา
(Land¶&House) ซ.รามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร)

ราคาเชา 8,000 บาท/เดือน

02234-AOM-180116-01

โทร. 0-2234-4477, 08-1830-6130, 0-2234-6161

เงินเดือน 9,000-12,000 บาท มี O.T.
ติดตอ รานทีเอ็นอารการพิมพ 151,153,155
ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

ชางตีธง, ชางพับ-เก็บเลม
รับสมัครรับสมัครรับสมัคร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 17 ฉบับที่ 4361 (886) วันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สังคม

ได้ร่วมกนัส่งก�าลงัใจให้ทพันกักฬีา
ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาประ  
เภทต่างๆ ในสนามการแข่งขัน
ระดบัโลก ณ ประเทศบราซลิ ทัง้   
นี้ ทางบริษัท เซเรบอส ได้มอบ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดจ�า-   
นวนกว่า 20,000 ขวด ให้การกฬีา
แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุน
นกักฬีาไทยทกุคนทีไ่ปร่วมแข่งขนั
ในครั้งนี้ได้ดื่ม ตั้งแต่ช่วงซ้อมจน  
ถึงตลอดการแข่งขนั เพือ่ให้นกักฬีา
ได้ทุม่เท พร้อมจะแสดงศกัยภาพ
เลือดนกัสู้ของนกักฬีาไทยสู่สายตา
ชาวโลกได้อย่างเตม็ที่  
 เลก็-กรกนก ยงสกลุ เซเลบ
สาวสดุเฮลตี ้บอกว่า ตอนนีน้กักฬีา

ร่วมเชิญชวนให้คนไทยร่วมเชียร์
ทพันกักฬีาไทยในการแข่งขนัครัง้
ส�าคญั 
 นางสาวพดุตาน พงศ์พฒั-
นาไพบลูย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการ
ตลาด บรษิทั เซเรบอส (ประเทศ 
ไทย) จ�ากดั กล่าวว่า ด้วยแคมเปญ 
“แบรนด์ซุปไก่สกัด...ร่วมเชียร์
นกักฬีาไทยไปคว้าแชมป์” นี ้อยาก
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมส่งก�าลังใจให้
ทพันกักฬีาไทยคว้าแชมป์กลบัมา
เป็นขอขวญัให้คนไทย  โดยแบรนด์
ซปุไก่สกดัได้รบัเกยีรตจิาก ซิโก้-
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ซึ่งเป็น
พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ซุปไก่   
สกดั มาเชญิชวนให้คนไทยทกุคน

เซเลบสาวชวนเชียร์นักกีฬาไทย
ของไทยได้ไปร่วมแข่งกีฬาระดับ
โลกหลายประเภทกฬีา เลก็ขอร่วม
เป็นหนึ่งแรงใจเชียร์นักกีฬาที่มี
ความสามารถทกุคน ให้ได้รบัชยั 
ชนะกลบัมานะคะ  
 มิ้งค์-ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะ
วณั ไฮโซสาวรกัสุขภาพ กล่าวว่า 
ส�าหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่ก�าลังเข้าสู่
การแข่งขนักฬีาระดบัโลกทีป่ระเทศ
บราซิล ม้ิงค์กข็อเป็นก�าลงัใจให้ทพั
นักกีฬาไทยที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่าง
หนกัมาตลอดสามารถคว้าชยัชนะ
กลบัมาให้คนไทยทัง้ชาตใิห้ได้นะ
คะ 
 แอ้ม-ปวีญลักษณ์ ลิมปิ
ชาต ิ เซเลบสาวผูห้ลงใหลในกฬีา
เอก็ซ์ตรมี กล่าวว่า แอ้มกข็อส่งใจ
ไปเป็นแรงเชยีร์ให้กบันกักีฬาไทย
ทกุคนคว้าชยักลบัมาทกุคนนะคะ 
สู้ๆ  ค่ะ 

ขณะนี้ทั่วโลกก�าลังตื่นเต้นและรอ
คอยการมาถงึของการแข่งขนักฬีา
ระดบัโลกอย่างใจจดใจจ่อ ชยัชนะ
เป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนคาดหวังท่ี
จะคว้ามาครอบครองให้ได้ ส�าหรบั
ประเทศไทยก็มีตัวแทนนักกีฬา
ประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขนัครัง้
ยิง่ใหญ่นีห้ลายคน ซึง่ต่างกม็ุง่มัน่
ทุม่เทฝึกซ้อมอย่างหนัก และพร้อม
แสดงศกัยภาพของนกักฬีาไทยให้
ทัว่โลกได้เห็น
 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทัพ
นกักฬีาไทยในการสูศ้กึการแข่งขนั
กีฬาระดับโลกบริษัท เซเรบอส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้น�าตลาด
อาหารเสริมในเมอืงไทย ได้ร่วมกบั 

การกฬีาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
จัดแคมเปญ “แบรนด์ซปุไก่สกดั...
ร่วมเชียร์นกักีฬาไทยไปคว้าแชมป์” 
น�าทีมโดย สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่า 
การการกฬีาแห่งประเทศไทย โค้ช
ซโิก้-เกียรตศิกัดิ ์ เสนาเมอืง พร-ี
เซ็นเตอร์ของแบรนด์ซุปไก่สกัด 
ร่วมด้วยทัพนกักฬีาเกอืบ 50 คน 
ทีจ่ะไปแข่งขนัจาก 15 สมาคมกฬีา
ต่างๆ พร้อมด้วย 3 เซเลบสาวผู้   
รกักฬีาและการออกก�าลงักาย กร-
กนก ยงสกลุ ณฏัฐิป์ระภา ชณุหะ
วณั และปวีญลกัษณ์ ลมิปิชาต ิมา
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สังคม

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ บมจ.บีที เวลธ์ อินดัส
ตรีส์  (BTW)  เป็นประธานในพิธีลงนามแต่งตั้งผู ้จัดจ�าหน่ายและ          
รับประกันการจัดจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯโดย  BTW      
จะเข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. นี้

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จ�ากัด 
(มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร ผนึกก�าลังรุกสร้างปรากฏการณ์ เปิดตัว
โลโก้ใหม่ของช่อง 8 ภายใต้คอนเซป็ต์ “เข้มทกุเรือ่งราว สดุทกุอารมณ์” 
บนหน้าจอทีวีตั้งแต่วันนี้ ณ อาคารเชษฐโชติศักดิ์ ถ.ลาดพร้าว 

ผศ.วุฒิศักดิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท�า
พิธีเปิดที่ท�าการอาคารคณะรัฐศาสตร์ แห่งใหม่ โดยมี รศ.อนงค์ทิพย์ 
เอกแสงศรี  คณบดีคณะรัฐศาสตร์,  รศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์, 
รศ.ปรีชา พหลเทพ, ดร.สมชัย อวเกียรติ ร่วมในพิธี

ท่านผูห้ญงิวลิาวณัย์ วรีานวุตัติ ์เลขาธกิารคณะกรรมการร้านจติรลดา, 
คุณหญิงสุภรณ์  วิจิตรานุช,  คุณหญิงสุภา  วุฒิศิริ,  คุณหญิงศรีล�าพูน 
ธรรมเกษม และ คณุหญงิปราณ ีเอือ้ชเูกยีรต ิร่วมอวยพรแด่ ท่านผูห้ญงิ
นิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ในงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด 

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ผู้อ�านวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจฯ ศูนย์
สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์   
น�าคณะท่ีปรกึษาทีจ่บหลกัสตูรฯ กว่า 100 คนเข้าร่วมงาน Smart SME 
Expo 2016 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 3 เมืองทองธานี 

กลชัย  สุคันธจันทร์  Senior  Marketing  Executive  บริษัท  ไอทีซิตี้ 
จ�ากัด (มหาชน) แสดงความยินดีกับภัทรพงศ์ โพชนา ผู้โชคดีจากการ
จัดกิจกรรม Top Spender ภายในงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าไอที 
“COMMART JOY 2016”   

นพ.ชยัสิทธิ ์คปุต์ววิฒัน์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา น�าทมีแพทย์
ให้ความรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในเรือ่ง “โรค (หอบ) หดื...โรคฮติทีอ่นัตราย
ทัง้เดก็และผูใ้หญ่” โดยได้รบัเกยีรตจิาก พ.ญ.วรศิรา พพิฒัน์โชตธิรรม 
และ พ.ญ.ณฐวรรณ ศริพิงศ์ปรดีา แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญร่วมเสวนา 

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน
พธิรีบัผ้าไตรและพระฉายาลกัษณ์พระราชทาน โครงการเจรญิพระพทุธ
มนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
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พรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ 3 ตัวแทนนักฟุตบอลเยาวชนไทย ที่กลับ
จาก  “โคปา  โคคา-โคลา  แคมป์  2016”  ค่ายฟุตบอลเยาวชนระดับ
นานาชาติ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ม.ล.จิระเดช  กมลาศน์  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท  ซีคอน 
บางแค จ�ากัด เปิดงาน “Moto Culture” ชวนสัมผัสทุกแง่มุมแห่งวิถี
ชาวไบค์เกอร์ ทีจ่ะมารวมตวักนัครัง้ใหญ่ให้ได้พบปะพดูคยุแลกเปลีย่น
ความรู้ภายใต้บรรยากาศที่มีกลิ่นอายของชาวไบค์เกอร์ 

ครี ีกาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บรษิทั บีทเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากัด 
(มหาชน) มอบเงนิ จ�านวน 1,000,000 บาท ให้กบั ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ์ 
วัฒนาภา คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 
เพือ่สมทบทนุในการก่อสร้าง ‘อาคารนวมนิทรบพติร 84 พรรษา’  

กันตภณ ผาณิตรัตน์ ผู้อ�านวยการอาวุโสกลุ่มงานการตลาดสาขาและ
บรหิารงานลกูค้า ซพีเีอน็ จดัแคมเปญ “Enhance Your Beauty 2016” 
โดยมี  จินน่ี-เขริกา  โชติวิจิตร,  แนทตี้-นาตาชา  จุลานนท์,  เดียร์-       
พริมา เอกกมลกุล ร่วมแชร์เทคนิคการเลือกซื้อคอร์สให้สวย

จันทิรา  ยิมเรวัต  วิวัฒน์รัตน์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานส่งเสริมการตลาดบริษัท  สยามพิวรรธน ์
จ�ากัด จัดพิธีเปิดนิทรรศการดีมาร์คโชว์ 2016 อย่างเป็นทางการ 

มร.วอล จอง คิม ผู้จัดการทั่วไปผลิตภัณฑ์ลาเนจ บริษัท อมอร์แปซิฟิค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตัว ”laneige 1st flagship store” สาขาแรก
ในประเทศไทย ที่เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ โดยมี นภัสสร    
บุรณศิริ, กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม และ อิสริยะ ภัทรมานพ ร่วมงาน

ประณยา นถิานานนท์ ผูอ้�านวยการ-ธรุกจิบตัรเครดติ “เคทซี”ี บรษิทั 
บตัรกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) จดักจิกรรม “Glam Gathering” ปิดโรง
ภาพยนตร์ เอสเอฟ เฟิร์ส คลาส แอท เซน็ทรลั เวลิด์ จดัฉายภาพยนตร์
เรือ่ง “อาชญากลปล้นโลก 2” ในบรรยากาศแบบสดุเอก็ซ์คลซูฟี 

ดร.ณพพงศ์ ธรีะวร ประธานสมาพนัธ์เอสเอม็อไีทย ร่วมลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือ  “การสร้างเกษตรกรเข้มแข็ง  เอสเอ็มอีไทยแข็ง 
แกร่ง เพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน” กับ ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สังคม


